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COMUNICAT DE PRESĂ
Atenție, se filmează!
Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în
parteneriat cu Platforma Europeană IRIS (www.iris-network.eu) și asociațiile Institutul
Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi Integra
România (www.integraromania.ro) implementează proiectul strategic Modele de bună practică
în domeniul incluziunii sociale. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin
POSDRU și se derulează în perioada 2010-2013.
În cadrul proiectului dezvoltăm un set complex de instrumente de informare cu privire la
domeniul incluziunii sociale, cu accent în ceea ce privește economia socială și solidară. Dintre
acestea amintim:
 Documentul Cadru privind potențialul economiei sociale în România;
 Ghidul adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale;
 realizarea unui număr de 4 spoturi video de promovare a domeniului.
Cele 4 spoturi video au fost gândite sub forma unor scurte documentare privind o serie de
instrumente și practici identificate în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei
sociale și solidare. În acest sens au fost realizate o serie de interviuri cu experți internaționali și
români implicați în domenii precum întreprinderi sociale, agricultură susținută de comunitate,
microcreditare, finanțare etică, comerț echitabil și consum responsabil.
Totodată am realizat interviuri cu peste 10 responsabili ai unor practici de pionerat în România
și care vor fi promovate în cadrul proiectului. În vederea creșterii accesului la aceste informații,
vizăm dezvoltarea unor parteneriate media și parteneriate cu instituții de învățământ.
Mihaela Veţan, preşedintă Asociaţia CRIES
####
Pentru orice informaţii suplimentare vă rog să vizitaţi pagina www.cries.ro sau să ne contactaţi la datele
de mai jos.
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